Você sabia?
Estatísticas apontam mais de
70% das mulheres nunca
chegaram ao orgasmo!

Sobre a linha nós dois
Todos os produtos dessa
linha irão atuar nas
zonas erógenas do corpo.

“Sexo é santo,
maravilhoso e um presente
de Deus para os casados. ”
- Pastor Renato Vargens

Zonas erógenas são partes do corpo que podem
funcionar como “gatilhos” para o prazer e a excitação
sexual. Todas elas são extremamente ricas em
terminações nervosas, que podem gerar uma
quantidade de sensações variadas e intensas quando
submetidas a um estímulo.

"Tem marido que acha que
sexo no casamento é igual
a fogão automático,
apertou tem fogo."
- Pastor Cláudio Duarte
TODAS AS IMAGENS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Um brinde às
delícias do casamento

Gel Massageador
Corporal para Eles

“Segura aí” é um gel a base de
água com ativos naturais que
retardam o orgasmo masculino
por ação da redução da sensibilidade do pênis, retardando a
ejeculação.
Modo de usar: massageie o
pênis ereto (principalmente
região da glade) 5 min antes da
relação sexual.

VENHA CÁ AMOR

Gel Massageador
Corporal para Elas

“Venha cá amor” age diretamente nas conexões do aparelho vaginal, IMEDIATAMENTE
após o uso. Este gel melhora o
fluxo sanguíneo, dilatando os
tecidos vaginais e gerando
lubrificação.
Modo de usar: Aplicar na
vagina na área do clítoris.

COMO SE
FOSSE ONTEM

Gel Corporal Adstringente
para Elas

Os ativos presentes na formulação deste gel garante a ação
de contração do canal vaginal,
deixando-o mais apertado além
de melhorar a lubrificação.
Modo de usar: colocar quanto
desejar na ponta dos dedos e
aplicar suavemente no canal
vaginal de 15 a 20 minutos
antes da penetração.

Spray Corporal
Eletrizante
Age como vibrador líquido. Em
primeira instância sua ação é na
pele, dando uma sensação de
formigamento, seguido por "choques" prazerosos. Os choques são
causados pela ativação da circulação sanguínea, e quando utilizado
no ato sexual, pode fazer efeito
tanto para o homem como para a
mulher, ambos sentirão as vibrações
Modo de usar: Faça o teste de
irritabilidade. Para ter o efeito que
você quer, na hora de utilizar o
produto, você deve tomar o cuidado de aplicá-lo diretamente na
região íntima, e esperar alguns
segundos até que ele comece a
agir.
Óleo para
Massagem

“Gotas de Xamego” é um
óleo para massagem com
aroma de morango com
champanhe. Possui ação
hidratante e é altamente lubri
lubrificante. Com um toque suave
além de uma consistência
leve e deliciosa textura,
proporciona leve aquecimen
aquecimento ao toque.
Modo de usar: Espalhe e
massageie na região desejada com suaves movimentos
circulares.

ESQUENTÔ MORANGO

Óleo
beijável

“Esquentô Morango Refrescante”
pode ser usado como óleo beijável,
lubrificante e excitante, indicado para
massagens corporais, sexo oral, anal
e vaginal. Após entrar em contato com
a pele, dê um leve assopro no local
aplicado para sentir a sensação de
quente na pele.
Modo de usar: aplicar sobre a pele o
órgão desejado, massageando suavemente, aguardar efeito do produto.

ESQUENTÔ AMARULA

Óleo
beijável

“Esquentô Morango Refrescante”
pode ser usado como óleo beijável,
lubrificante e excitante, indicado para
massagens corporais, sexo oral, anal
e vaginal. Após entrar em contato com
a pele, dê um leve assopro no local
aplicado para sentir a sensação de
quente na pele.
Modo de usar: aplicar sobre a pele o
órgão desejado, massageando suavemente, aguardar efeito do produto.
Óleo
beijável
“Esquentô Canela Picante” pode ser
usado como óleo beijável, lubrificante
e excitante, indicado para massagens
corporais, sexo oral, anal e vaginal.
Após entrar em contato com a pele,
dê um leve assopro no local aplicado
para sentir a sensação de quente na
pele.
Modo de usar: aplicar sobre a pele o
órgão desejado, massageando suavemente, aguardar efeito do produto.

